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ювилввн БРОА ИЗДАВА 15 ГИМНАЗИЯ
БРОА 17

? С НЕГОВИЯ НОВАТОРСКИ ДУХ,
6Е3 ОТДИХ НАПРЕД ДА ВЪРВИМ!

Нашата гимнаэия носи името на
елин обикновен 11 в същото време
ltзKJIIOЧИTtЛIIO рядък и велик син
на братска Полша, 11а tJ1аnя11ите
и на борещите се 11porpec11nш1 хо
ра а света.

Обикновеното II велнкого у
Адам Мнцкевич се сливат в сдиi1
ство от началото до края на жи
вота му. Той произхожда от про
гресявин среди на народа, учи се
от неговата мъдрост и му се от
пяаща богато " умно, с перо н с
революциоини вела. Де.,1ата 11а на
wня патрон навхвърлят пределиге
на родината му. Неговият горещ
патриотизъм прераства в интерна
цивпааиаъи. Идеите му достигат
до идеите на революционните де·
иекрати 11 на угопнческии социа-
1111зъм. Той е близък по дух. по
борба, обаяние 11 no възпитаващо
въздействие на Пушю1111 ДоGролю
бов, Хр. Ботев и други като тях
слънчеви .'111ЧНОСТ"11 0 човешнага
история. Затова с наш .11юб11м na
трон и знаме 11а 011ня, които и
днес като него трябва да се бо-
рят срещу аакостенелите предраз-
съдъци 11 окопите u живота на тру-
довите хора, срещу 11в.11ечуг11те'' 11

състарените, с набръчкани чеха 11е

верници 110 орловата мощ" на мла
достта и в светлото комунистичес
ко бъдеще на народа...
_.!]Р•з едва мразовита белоруска

""•"""" на 24. XII. 1798 година за·
гаъхпалият от бедност II от сТуд
чифлик „Заосье" край градчето
Новоrрудек се оживява. Оживява
се и неговият доб:ьр стопанин поет
11 декааматор на првгресивнн сти
хоое, адвокатът - Мицкеви11. Ра
жда му се в този аабележителен
ден гласовит. неспокоен син. Бър-
зо II буйно расте малкият Адам
под неговите грижи, сред. красива
та природа на имението. По цели
дни тича на просторните поляни,
ваглежда се в исторнческнте паме
тннцн в родното си градче, слуша
увлекателните стихове на баща
ск, опива се от чудодейната сила
на попските и белорусюtте народ-
ни приказки. За тях тoii дъаго ще
ек спомня по-късно, като профе-
сор по класическа фнпопоrнn във
Франция, ще обогатява с тяхната
иъдросг споите лекцнн пред фре11
ската иладеж.

През четирю1адесетата си гояи
11а Адам Мнцкевич преживява с11

пно историческо събитие. Дълбо-
ко се врязва в съзнанието и в ду
wата му трагичиатв гледка на за
връщащите се разбити Напоаеоно

-."Чви водени от Русия в t8t2 голи-
11а. От тогава nъз1111коа у него и
епоспедствяе се разпалва искрата

на най-великото му про11зведе11ие
"Пан -юдеуш'., написано и издаде
1,0 в Париж през 1834 г, Деi\110·
стта му след тови момент в юно-
шеския живот с напрегната, слож
на и раанострапна. Той е студент
н участник в патриотичното реве
пюцио11110 движение на просвешен
ската младеж във Внт10. Напие
ва същевременно 11 първите с11 стн
хове н балади. Отзовава се след
това а Русия, сред участиицнге о
декабр11ст-кото Авижен11е, нзrТТ1тва
радостта от дружбата си с Пуш
кни, изявява на руска земя свои·
те ревопюционнн и nоет11ч1111 сили.
Значителен период от живота с11

по-късно М1щкевич прекарва в Па
риж и в Западна Еврепа, под. вли
яняето на ревеяюциоиниге борби
в Лион н С11лез11я, облъхвnт го
идеите и 11а най-еелииите проиаве
дения в света - ,,Кому11нстнчес
княт манифест" на Маркс и Е11·

rелс. Адам М1шкевнч е съвреме11
вик на борбата между три пнтера
турни те11с1111я: кпасшщзъм, рома?1
тизъм, реаянаъм. Слож1111тс проти
воречиви тенденции It събитиятв в
неговата ро11.1111а, о Русия, в Евро
па 11 в света дават отражение в
цялата му ревоаюцмовиа, патрио
тична, шпср11ациО11ална и лятера-
турна дейност. Неговата проаорлн
вост, дружбата му с внднtt дeiiц1t
it поети о Русия и в Европа му по
магат да ct: ориентира изцяао към
ревоаюциоините прогресивни тен-
ценции в разв11тието на оёществе
ните формации 11 в литературата.
От младежките си годинм той се
посвещава нацяло в служба 11а

своя народ, бори се срещу царяв
ма и абсолютизма в Русия, меч-
тае за дружба между народите,
иэградеиа на справедливо общсст
оено устройство. Адам М1щкевич
е родоначал11ик 11а ревопюциошшя
ромаитиаъм в полската яитерату-
ра и в11де11 предстаоите.11 на това
прогресивно за времето си тече·
1111е в световната литература.

Авторът 118 незабравимите лири
чни произведения 11 11а „Одата за
младостта'', на прекрасните соне
ти, бападн, басни, на ,,Задушш1-
ца1• и на много друr11 с-т•1хове, ста
тни и пием:?, въп?1ува най·вечс с
две отли11итепни свои черти. Toft t
смел НОВАТОР и борец • л11тера
турата и в живота, а това ка•1ест
во е 1?зкпю11ително цс11110 11.11ес за
всичките му nо•111тате.111 о Б1н,rа
рия и за нас. уч11те.rште и у11е11нuн
те от ХV гнмиаз11я. Втората от..,и
чнте.'lна черта 1щ Лда?1 Мнцкевич
се състо11 о топа, че той вярва ?'1.ЪJI

боко, искре.110 11 11епр1111удс110 о си
л1tте 11а младежта. Тази ос1.з11:1·

та н насочваща към дела ояра е
възпята от неrо в не едиt1 въл?1у
ващ стих. Той иска с крш,ата на
младостта да т1тне
„l(ъм светп11я paii, където гори

об11ов11те.11е11 nлам'Ы{,
където възторгът твоги чудеса...

И още:
"Досяга" това. що очите 11е

стиrа1',
троши оноваi що не може ум„т!н

l(акво щасп1нво съвпад?11е
има в новаторсккя дух и ьъв вяра
та на 11ашия патрон в младежта ?
вярата 11а t1ашата партия в м.11ад.о
то поколение и в нэнсква1111Ат.1 1i

Ja новаторски поход в уЧею,ето н
управ•.еннето на страната! На Де
кемвр11йския nлену?• ш1.ртията и
лично 11ей1шят nърв11 секре,ар др.
Тодор Живков изрзз11ха голя-
мата си ttаучио обос11ова11а вяра
в м.11адежк11те с11лн. На tОлскюz
rrле11ум партията постав11 пред 1,ас
110011 11ooen11: да бъдем смет, 110--

оатор11 в С<Тронтелстоот0 н в у•1еб
ното депо. в усвояване и в препо
дзва11е 11а науч1ште з11а11ня.

В дс11п 11а 170-год11ш111111ата от
рожде1шето fla 11аш11я патро11 у•нt
те.,ите и у•1е111нн1тс от/15 r11мt1аз11я
отправят горещ привет 11а работшt
11сската класа, младежта, yt11tтen11

те II уче1111цнте на социал11стическа
братска Полша. 8 тоз11 радостен
за тях 11 за нас ден н11с заявява-
ме: Ще вървим рамо до рамо в
едно с полск11те другари II с вc1ttt
IOI соц1шт1стически страшt в бор
бата срещу ораrове1'е 11а науката,
113. СОЦ113.'111С1'11'1ССКОТО СДIШtТВО И

па мира между народите.
С 11ооаторс-кия .п.ух на 11ашня па

тро11, с nдъх11ове11ата му вяра о
силите 11а младите ще 113д\trаме
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ЩАСТЛИВ Е. КОАТО Е ПАДНАЛ no СКЛОНА,
ЧЕ МЪРТВОТО ТЯЛО
ЩЕ СТАНЕ СТЪПАЛО -
ПО НЕГО ЩЕ МИНЕ БЕЗКАRНА КОЛОНА
НАГОРЕ, НАГОРЕ
В ПРОСТОРИ ОТ СЛЪНЦЕ ОГРЕТИ.

ТИ, МЛАДОСТ, ВИСОКО ЛИТНИ!
С ОКОТО НА СЛЪНЦЕТО В СИНИЯ СВОД
КЪЛБОТО-ЗЕМЯ ОБГЬРНИ
С ЧОВЕШКИЯ, МНОГОМИЛИОННИЯ РОД -
ОТ КРАЯ ДО КРАЯ НАВРЕД ПРОНИКНИ.

С ВИСОН ДУХ
Тазв годю1а наш11ит народ ?1ест борнте, започна тоэа така на?и,

uува <\;ща забслеж11те.а11а rод11щ чеи двубой. Началото беше успе
1111110 - 90 год111111 от Освобожде ш1ю за лротав1111ковия отбор •
нието. На таз11 тема бе посветен тоr1 пон?е с няколко. точки. Тоеа
11 лолнт11чсск11ят доубоГI 11ежду обаче 11е разколеба си11m1я дух
15 г11м11аз11я II Тсхш1кума no кау на oroopa. И на11сr1111а - колко
,,ук и п.,астмаса. Тоэн двубой бе то двубоят отиваше към свм
шс трет11 по ред за нашата r11ьша краА, толкова no·roл.яllo ста-ваwе
з11я н целнят отоор знаеше, че превъэходсrоото 11а нашня отбор..
трябва да побмн. Благодаре1111е Tona превъэхмсrво се изрази в
11а отт1tшата подготовка, провс края със солидната разлика а
дена от др. Давндова, отборът точкнте - плюс 13 i1 наша полза.
всм,.rн1 n двубоя с iшoro висок Това недвусмнелено rooop11 за
дух, уверен в своите с11лн. Сре с11лите 11а двата отбора. Накра11
щата се състоя в салона 11а кау1rу 11скам от името 11а -аснчкн члеttо
копня завод „Г. Днhнпров\t. .За ве на отбора на 15 r11м11азю1 да
наша 11ай·rоляма ра.,ост по-голя нзкажа 11ашата благодарност на
мата част от него беше заета с друrарката Даон,д.ова, 11а която в
учен11щ1 от 15 rим11азия, дошлн наА:-rоляма степен дъпж11м побе

да окажат морал11а подкрооа на дата. Също така 11скам да благо
отбора о те3;с -rруд11н ,11111ym. Зз даря н на публ11ката, която ut1

тооа голяма част от победата си no.iu:ъpжawc бурно по време ка.

1111е д1.nж1ш на 1>яр11ата сн лублн Ц\"'ИЯ двубои. Три rод,ши 15 ri+II

ка. Още nред11 започване 11а дву наЗJ1я е остьпвапа II двубой с чц
,:On атмосферата беш.е нэ.жежепа 1штс уч1tл11ща от нашия район •
до край11оссr. 311аеше се, че II два трн пътя е тр11умф11ра11а с лобе!Lа

та отбора. ще воюват за лобе.дата та. Нека бъде така II през друrа
РЛf\НА СПАСОВ/\ С BCIIЧKII CIIЛJI. с.,?;\ об11чаr11111те ra rод1111а.

директор на 15 г11мназ.11я поздраu11 1,1еж.1V' капнташ1тс и от Е. Attreлoa
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асе ПO·DIICOKO, ')ЪKOBOДCIIII от nap
тията, знамето на 11аwата r111r111a-

зиsr.
Да оъроиnм иеспнр110 по с:тръм

ннте пътеюt 11а образова1111е1'о за
развитието на учащ11те се в 11n.wa
та хубава соц11алнсти11еска Роди-
на.

ОГЪНЯТ НА МJIАДИ1Е НИ СЪРЦА
?сзброf1 rорящ11 фaКJlr.t u м.1а.111 щаст11е .111ца. Псе?1 ПОО!Иtтс 11::i.

11 е:н.?ни ръ!lс! Дсrсткн п.r1ам?н?л11 ООя. 11ос1111те на вярат3, пе-с1111тс 11а

011и ou;ixv рззnъ.1нува11•1 м.,адеж (',tю6'>д3та 11 11а ,шр1111n ж11nот.

ю1 .,н??.1! Б().1ря II c:-i1c..1a сп„пка 11а Крзi1 нас м1111anar Х()ра, спир:?т С!.·

об.1с11с111п:- n G?зyк.o;)lla уче:а?tчсс- 11 1111 се y,c?t11xв:ir. А ш1с крз1111\1.

кз \."ll'tl•p{)p,\t1 ?1:.)\(1111СТЭ 11 MOZl-!'IC'· К:;Jil'IIIM it пеем, 1rocci(KII 1Юрищ1нс

та! ( (1.тnт 1•н ло 1:>рзтскатз моrн.,а фак.,н. 11 огънят о ръ1{<:_1с JIii ПЛi1\1

с n1,.1a::1 с 1';с?гт 11 ()(131шанс. o,1:-i т1t в ;'1111сон с OJ,щt друг огън. Or,.
кn:ще ";.,' 011з11 ,шr. коr:1то с лр,с,;1е 11ят на ?,.,a.!lиre 1rн с1,р11з. 1I11c cJ.1c

ли от о нР1 st nrн:111.1 fl'.'11tOCТ c.ьpita б1?.1.tЧд1t ... rcpoir. r·сроитс 11з ?.шр·

ще IIO.'JCJ?:l'IJl)t II Д}'IUHTC IНt ще се IIIIЯ 1-Р}',1. rOODШITC ,ra бъдщ?
прокло11n r npo.1 r:oдu11ra на rOfX)II
те. I<ра•,ни " """" с озарени от (С.,?доа иа стр, fJ. Цwтрал1111ат мощц uрсд r оnемнк теаn.р 111,в Варща•а

\
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тои nи ЗАВЕЩА ЩАСТИЕ
Светлинше в погледа 11а тъмно

косия човек са сурови, но чисти.
Те те n;>111J.111t1aт с някаква замай
наша с11.1а, уко.ряuат те за нещо,
което може би е11 сгрешил 11 те ка
раг, навел глава, да размисляш.
да прецениш - всичко ли, което
011 дал от себе си, е достатъчно,
успя., ..111 с11 досега да вшиш ясно,
да осъзнаеш истинскип подвиг на
тях - знайии ге 11 пеэнайни, скро
ипи, обикновени хора, грапили
със себе сн нашата радост? В то
311 момент ти е тежко, съзнание-
то, че младостта та II скъпите жер
1'811 11а твоя народ те залължвваг
много II търсиш помощ, някакъв
огговор от очите на Малчика 11 с11

някак неспокоен и тревожен.
В тишината на Партийния дО!-1,

n спокойствието и простора на за
пата, навсякъде виждаш труда на
силни if ЩЗСТ.1111811 ръце, градили
в ново време и си горд, че и ти ди
шаш смела II светла епоха, а очи
те на Ма:11mка ти казват: "Внн·
мавай, идващо поколение, на пле
щнте ти лежат с?.tели задачи! На
шнге мечпи бяха вашето щастие,
ние не можехме да иаграждаие с
вас новия овят, но нашият живот
ви задЪJJжаваl„

Говорят негови приятели, друга
ри. Всеки от тях е запазил нещо
хубаво и светло в душата си or
допира до този човек. Те ни раз·

в минути
на весе11ие

1ц,ез посаедннте ГQJI.IUIJ< в наша
та -•?ня се уn,ърди като пре
Kp&<'/la традиция провеждането на
баJЮве: новогодишни и пролетни.
Това са най-желаните веселия orr
IIOlf'IIUI ученици. Темата на 111111•·
лого,U1ш1mя новогодншеа бал „Из
героичвото 11НJ1aJ10 на нария на·
род•, беше много обширна и обе·
шаваща. И наистина, в деня на
са!(ия бал ние имахме възиож
пост да се срещнем с Богевите че.
'flldt,Ц11, с героичните партивани,
със оиелиге строители на новия
жаоr - бр11rадиj)11тс. Оригинаа
110 се представиха дружествата
щ,и бившите 9б, 9в, !Or, !Од, I Ir,llд класове.

Заслужава обаче да се oбqj>11e
nо-rопяио &1шманuе на веселата
сел<1Са сватба от ствро време, npe
nст1JВеИа успешно or дружеството
11а бившия· Хе мае. Месец npeJ(II
настоящата вроява класът заживя
с 1\j)enem? на предстоящня 6а11.
Првдаагаха се и се отхвърляха
18toro геян, докато най-после се
ут111,рдк и посвслнвтв. А след то
11а започнаха репетиините, Довой
1С1ИТе не аощакнха си.?1и н достой
по се предсгавнха. В .11.еня на са·
uая: ба., вълнението беше голямо.
Под эвуциrе иа 11a.pQJl,/laтa муэи1<а
сватбеното шествве наваеае в бо

. 1'3'1'0 ?асеш1а ca.'IOf1. Разливаше
се ВОАа пред ыаадожевците, хвър
.аяжа се бонбо1111 за ЦJ>аве. По
стар явроаен обичай .булката" ра
вдаде тъаоо1 дари. А ..иумата", восе
шс rо.,,.ма пита със сол, Изобщо
не .mmc.вawe вито един .1tетайл и
сватбата lie се различаваше no кн
що от нст-.mска. Като възнаrр-аz
.п.еяве за труда ва девоккнте до?
\!le н 38CAYJICeflOТO първо явето.
PaJtocт и ,.,,OIIOJle1tlO еъпроеодн
npa311nПC:a на ue.'IН,r мае.

l(a,,o nожемнае към вси._
КОNСОМОJЩН: с nо-остроушш ИАеИ
м орн.rннатю п?аваие ка
Пр!\АСТОЯЩRЯ ба11 ПО eJl)"IIA НОВО·
rод"w:аите тържества.

Роаа Па1.юа1
'- XI·• •лае

казват, ТС3Н хора, преживяли са,111
борбата за С.ВСТЪд и ЩЗС1'АНВ жи-
вот II над всеки от тях се чувст-
вува обаянието на прекрасния чо-
век - Малtшка, дре61111я1 всеотаай
IUI.Я Ма111111ка е с широко сърце,
другарят. който ще ти помогне,
ще те разбере, ще ти даде оила.

Той беше дребен, изпит. бледен- rоворяr приятелите 1( без да
искаш си спомняш .1умлте на 011ет
нам.скня поет: 11Аэ n11дях как сред
ба:х.11 и сред страдания човекът
става по-голям н по-красивР' Да,
по-голям! С п.равото да 1r11 съди 11

укорява! С npaвoro братскн да "''
11(UК.рел11, с правото да се рuва
на нашето щастие!

Радосwш и щаст.?.и.он са 11&'0011
те дpyraJ)11. Неговият път, негова
та борба се поемат от с11л1ш II сн-
гу,рни ръuс. Ние сме мпадм н CJIC
лн. Ма.,чнка беше такъв! Той бе
ше всеотдаен и нужен навсякъде.
И к11е ще ста11ем такива! Не се
O!'pax;yвafrre, наши бащи и майки.
Нне ще съуме9м да запазнм разо
стrа сн. Той ще 1111 11ауч11! Той -
добрият ученнк, б.,изкнят ;i.pyrap,
мЪJIJ)нят борец! Той ще 1111 да:tе
асичк.о от rо..1я?.1ото о.и сърце и .съ
брали в себе сн неговото богатст
во, нне we бъдем достойно покапе
ние.

Сwейтс се, хора, онеrът, белият,
ЧНС11fИТ сняг nоюрнва ВОIIЧКО, рад.о
стта на децата тича по безкj)аl\.на
бедата 11 оставя иатоt, нежпн с..,с
JtН, И н? тнчаме. С леки, ч11ст11

t:ърца. Ликуоаif, м.'1адостl Той Нlt
завеща щастие. Той изгоря за не
го,' но остана свет.111шата на 11его
оля ж11вот. И 1111е ще го ааuштнм
нзшето шастне1 l.Ilie го съхра11нм
щ? го заnазнм за с.1е.з.ващото по
коле,ше, ще го дарим: с )('ЬJЦ)ост-
та на 1Jaw11я оnнт. И в оает.11m1зта
01а тазн щ3фетз ще горят оч-нте 11а

Ма.1чика, несnокоКlш, Ito щастn.11
11н и горди!

Павлн11а Хрисrова

От11ет110-избо;щ1пе събран11я по
дружества дадоха старта на ко,t-
со;?.10.1с.ката деiшост nрез 11з;?.111на:1а
та учебна ro.1.1111a.

Когато 1tе.1;аят ов,п се J'O'ftneшe
.1.ОС'тоiшо .:ta_ поореш.не с.,авната го
.:щш:ш1на - по:rувековния юб11?1еf?
на ВОСР, комсомо.,ската в;1
орrаш1зация не можеше да оста11е
настрэ11а. Обпве11нят от УК кон·
курс за най·хубаво 111перагур110
проиэве.де-н1rе - разказ 11Л11 с1шхо
TDope1,1:,e, 11 11аr1-хубава р11суш,.1
и;ы1 плакат с те.,1ат11ка 50 rодюш
Окто;,.шрн, 3K'МIDIJЗ11pa KO\tCOM0.-1·
u11те. Конк.у?рсът дале въз;?.10>1Ыюст
да се запоз11ас:?.t с rо.1ям брой )ti!a
.:tн та.1а11тн 113.w11 съученнuн.

J\\1ma.1aтa учебна rод.нна беше
много б.1аrоnрняТ111а за развитието
11а комсомолската дейност. Иt10
1»1чсск;пе тсзнсн на др. Тодор Ж11
вков за рабоrата на м.,адежта 11

ко;,.?-со;,.юла, Деке1шр11ilск11ят n.,e·
нум на ЦК на БКП и Хl-«ят кон
rpetc на ДКМС поставиха реат,а
та ос.нова эа позрат о 11аwата дей
ност. Това ще pet1e: преодо..,яване
!la стари;с закостенели rt ое11с llt'
еф11кэсн11 форми на работа и пре
){Инаоа-не }{Ъ}1 ?оэо TDQPЧecJiO раз
работваие на постаnещпе про6ле
,ш.

Ръново..1.еНю1 се от те.1н важни
решен11я за ПО·IIЗТЗТЪШIIОТО раз-
онтие на Съюза, ко:-.tсо?юлсиат::а
орrэнизаuня зэработ11 с още по·
rо.;1я11а уоереНОС1', За да за.:t.ово-
лят ,нt1Терес11тс на KO?IC.OM0.11.t'11Te
бяха "СЪЗ],ЗДСШI npe.1.MO'МIO-TeXitll·
<rссюпе кръжоц,1. 1\\11oro добра ра
бота в ТЯ..'< nокззаха Нико„1зй Ма
нов, Мария Лат,шова оТ кръжо
ка no х11м11я за Х-пt кл:1с. Н11ко
.,ай Раду:юn, Еи11т1яи Ко<tсв, Дм
чо Хр11стоn, l(атя Рангс,,ова, Ва·
ня К,rр1111ова or Кj)ЪЖсжэ по фнзи
ка за X-rn к„1ас н ?·1юrо друг11.

И!.IЗЙЮI n-pe.J.DufQ. llaCOK·flTe, КOII·
ro даде Хl-ня коогрсс на дКМС
,а ззсп11ва11t' пз.т;шот1r111ото въз11;н
rа11ие cpe..:t ?.ыuеж.итс. УК. 11:16.'lcr
11а особено ,-шоrо из дсitНостта на
клуб „П.1"Jа!t1ък„ по обяве.ната or
ГК на дКМС и11111111атива .С пла
wъка нз героите'\ Оr.1JИ111ю се спра
онха с възложешпе задаl.lЯ пvсд.ее
дата1Каrа 1ia клу(lа от УК Грета
Дмкоза, к.,убоосте в !lj)УЖООГ83
та 11а биоw1rте XI r клас с отговор
11111< Ирина Геарn1ева, Х е к..,ас с

С ПЛАМЪИА

НА ГfРОИТЕ

НАПРЕД!

отгоnор1111к Васка Стефанова, Xlu
к.'lас с отговор1111к ТаrЯ11а To:-.1ou.1
11 !t,p.

Прове.з.ою1ят по?1нти11ес.к11 .з,зу-
бой в чест 11а 90-rодншнш?зта от
Осnо6ожден11ето 11а Бъ.1rар11я от
османе1,;о 11ro с ТКП II обявешшт n
чест на та.111 с.1ав11а rод11шш1.11:1
конt;.;-?рс-решпал още ?днъж пока
заха на о-с1t11ю1, 11е с?1е деца на ма
пък, но с.,авен народ.. В конкурса
d:f[tJ, '<.Ме MJ1aдJIT? p?1.J.IIT'ITc)f'•I, iIOH
то са tJaшa ropдocr. Цветанка Н11
ко.1ова от 611вшия I Хб клас раз-
въ.,rнува с 11с.юре11ата аи реш1та-
1111я цялата пуб,,ака. Не по-малко
апJюдис)1mm1 получиха и Силвия
Ма.,чооэ и Весс.,а Въ.,кова от 611в
wня Хе к..,ас.

Ищщ11ат?1шпе на ця.,ата комсо-
мо.:rсх:а орган,1-1'эацня бяха раэ110-
образщ1 11 в тях се вк.11ю11-nаха мак
C\S\f)',i K0"00MMU11. Не ВСИЧКII дру
жостnа о6аче успяха да заживеят
сп.1оте11, д.инамilчен 11 нзее.Jr комсо
wолсюt ж1tоот. Л Хl-?1ят ко11rрес
на ДКМС поставн эцачаrэ .'ll)Y·
жествата да станат основнвте е.1н
HIЩi1 за раэгръшане 11а богата н
Съд1:4)ЖЗТ?tна КО)IСО?опс.ка дей-
ilОСТ, За да се 11эоърutн поврат в
Съюза, т.рябва ком.сомо.-r?ът ;ха ста
tic всестранен 11зраэ1tте:1 на юrrepe·
сите. въж.1.епе11нята и стремеж·11rе
на -ш:нчкн 1.1.1а.:?ежн н деnоliки. В
най-rо.'lяNа стеn011 таЭJ1 эалача re
пада .ia отдс.тно110 друж('(:1'1nО. Ху
баоа беше в топа Оi'Jюшсtше и-н.:r
ц11ат11uзта ю1 дружествата 11а бrш
ш11те IХв, /Хе, !Хж, !Хз к.,аоове
да оргт,иэират ..--.нrерату.ре.н дву-
боi, вър,у траrед11ята 11а Шехслнр
,.Хамлет". От него излезе 11о6а.111-
те., отборът на !Хэ к.1ас. Подо6шt
1ыnщ11атнв1t задо.во..,яват к1?.тереси-
те на част ат комсомо.,uнте II обо
rатяnат !М1ан11ята юt. Проведени-
те ШA1ЩIIЗТJIIHI 11:рез \IОССЦ март

- ,.1е::сца 113 :\Н1ТС)1ат11каrа II TC.'i
11иката постиrн?ха същата uc.1.
П.;юзе.;·щната ое•1ер 11а .\'\арня н
Пнср Кюри в дружесrооm 113 !Хв
к.,ас със секретар Бисrра Христо
ва II вечерта 11а София Kooa.,eue
ка в I Xr K.'Jac със се'кретар Вс:нстз
Бонева IIЭDe.:!OXa К0)-IС0)10ЛЩ1Те ПО·
.ria.,cч от рэ.:?.овннте 11асове по }tа-
те?1а·N1ка и фнз11ка. В ;,.-1ате.,1ат11чес
к11я :?.nубой между дружеств'ата
на бившите Ха и Хв к.1ас със се·
кретари Де.11110 Хр11стов II Татiшз
Дс.1чеnа сн дадоха среща 11ait-дo
бр11те н ое:rроу}IНИте матс.,1аwщн

Можем owe .,,ноrо да пнше;,.t за
раанообразнн н111щ11аnш11 u .:tружс
cтnara, 110 въпреки това rо.1ю.1а
част от ко?1со;?.ю.1щ1те n тях ocтri·
ват nаоивн11.

Рсшен11ята на т,рсп1я 11.,ш1ум нз
ЦК 11а ДКМС да се подменят съ
10э:r11те документ,и ш,1а за це..1 ..1а
')ЗСИЛ'II :lKTIIВ.t(OCТ,-3 на BCCКJI KO)f
со110.1ец II ко:-.1.со:-.10лка 11 издигане,
дружес,,вото като цяло. Ето защо
работата. която заnо1ша във в.ръз
ка с ПОД)tЮIЗТЗ на СЪЮЗJLИТе ДО·
к.уме11т11. с много сер1юз11а и отrо
ворна. От щ,,уrэ стра.,1а ние c>ie
б.1аrодсте.?1ствуnали от вре.зстоя ...

шото 11ест11уоа11е на 25-rс:ut?шннна
ra от Деветоселтем;з.Jшrrа<ото на
родно въстание. Так.а эадащпе no
nод.?1яната на съюз.ш,те докумс.н
rн ще могат да се съчетават с i.1t-

ponp11яn1Rтa за достойна среща
иа с.,авната rо11.11шни.на. По този
113\ШН ще се даu.е ВЪ3-ИОЖ.НОСТ на
осек11 комсомолец с активното сн
участие в ж,изота 11а дружес,uюто
да докаже. 11с с дocroefl 1JJ1:eн на
дКМС. В същото вро"е дружест
вата ще се изrраJ1ят каrо органи
38UIIO!f110 Н ПОJ1оИТIJЧССКН yКIJ)C.1'1113·
л11 эоеtш. rод1111 да отговарят с
конк.;>еl'Юt дс..,а по всекн nробле?
с у11зс'N1ето на ве:екн м.,адеж •1 .1е
воitка.

Н,сча с11 nожс..,асы през настоя·
щаn у11еб11а roд11J1a да зapa6on1w
с още no-ro.'lямo ;,.tдадежко дръз
иозе11-11с 11 ентусиазъм:. за _:ta 11ре-
тзор11f.\1 на .!le.'IO реше1111ята на нето
рнчосю,я Хl-ти коаrрес на ДКМС.

Ila уnорша работа за достоi111а
ор,еща 11а честnува11ето юб-11.,ея на
соцш1.111зма в Бъпrарня.
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Е.1t.е.11вайс Днммтрова
Xie клас

720 КИЛОМЕТРА ПО БИЛОТО НА СТАРА ПЛАНИНА
ЗаnаАи ни другарят Апосто,100,

нашият кАш:.ен р'6ководител. Той
знаеше: идеята ще о'Ъзприемем
веднлга. Един и двама AU бяха
туристите и скиорите от нашил
к.сас/ А еече бяхме направи.tu и
едuн не ма,1ък поход. За 15 ча
са преодоллхме непознатия марш
рут от 40 киАометра Реброоо -
Мъртвината - х. Мургаш.- Момчета - обърна се един
ден къ.w нлс др. Апосто,100 -
предлагам похода Ко.и - Емине
да посвети.• на предстоящия све
товен младежки фестива.11.- Съг.Аасни сме - обадиха се
веднага най·заnа.tен.ите туристи
or ,иаса.- Но не Э46равяйте, походът
е труден. Ще продъАЖи юин ме
сеч и е нужна солиiJна подгоrов·
ка. Н още нещо. Ще взема са.но
тези, к.оито са с доб-ър усмх и
дисциnАинирани.

Че походът е труден - това не
ни умаши, но другите усАDвия
накараха мнозина да се позами·
с.Алт Н такл заживяхш с идея
та да uэtJ'Ършим един .гигантски
поход"",. както го нарича нatuuяr
писате.А, скромен учен и гоАям
турист Па11е.1 де.Аиродев. Започ
нахме подготовката. Т1,рсехме
удобни ранtщи. палат""· екипи-
ровка...... Горещ ю,1ски дт. Групата-
щастАJJвци, която подбра др. Arto
столов, п1,пJ1еше към х. Ком. Пре
n'ЪJtнепите раници и n4.Аат,-;ите те
жеха, това беше първилт ден. 110
настроеншто на всички беше 60
дро. COAIOЧJl8CTBUtTO повишено.
3нмх-"!: ;юпо•вам, един поход,

ШJ hойто малцина се решаваха.
Хижа Ком ни посрещна ожt1вена.
Беше събота срещу недеАя. Пpeil
стояха Ваэови м,ржества. Добре,
че носехме па.1атки. Спахме дъА
боко упоешs. от чистия планински
въздух. Събудllхме се рано. Тър
:ж.естоата прод?Jл:жаваха. Уви, Н(
можехме да участвуваме в тях.
Предстоси1с ни д?.1'ъг f\'ЪТ. Поех
ме по cтp?J.,ma камениста пътека.
След един •tac бяхме на вр. Ком.- От тук зап?чваме похода -- подхо-ьрлu молт приятел Боян.- Да. От тук. Походът се ха
зва, ако не се л-ъжа* К.ом - Еми
не - пошегувах се аз.

Поехме към .Аtа..tт,к Ком. ПогАе
дите ни се спр11ха на боровинки
те, оселли двете страни на пъте
ката. Така вкусни са re. Гребеме
с шепи. Ръцете, устата ни стана
ха червени.- Учешщи* не се ли поувлякох
.ме. Път ни чака. - подкани ни
,u.асният JУЬководитеА.

И отноео приttедени от тежест
та шz раниците поехме на изток.
Ifякой :,апя и подех.не 11сички.

Горда Стара n.Аанина,
до ней Дунава cuнeil,
СА'ЪНl{С Тртщя огрява,
над Пирина маменей.

Днешнияr преход не беше .ино
го тежък. Четири часа. ИзАязох
ме на Петрохан. Ето мястото, чеш
мата където са почива.tu Георги
Димитро11 и Васи., Ко,1аров през
1923 г. на път эа Берковица. Иnъ
нах.че отново rво11те naJwтxu.
'lувствув()хАt? леко умора. /lo с.ме
X't>T Аtкува всичко,

f/авАязохме в Мургаш1<ата п.,а
нш1а. Знаех.Аtе - тя не е ,амо
хайдушка, но и партизанска плп
нина. Възкресяваха битките на
партизаните от бригада •Чавдар",
описани в мемоарите на Веселин
1.ндреев, Желязко Колев и Добри
Джуров. Минахме и 11рез Жер1<0
вото дере, където е обраэувана
бригадата през месщ април 1944
?- 11 сто ни на Вuтиня. Пъраата
еднодневна почивка. Трябваше да
си отпочинат мускуАите, п-ък и да
се полекуват и ма.залите, излезлr?
на повечето момчета.

И отнооо пак на изток. Преси-
•аме Арабаконл,икия проход.
Пред нас се изпрабя паметникът
на падналите руски оои11и за осво
бождението на Б-ълzари11 от ото
.манско иго. J/аоАиза.ме в същин
ската •1аст на стария Балкан.
Вървим през вш;ока букова гора
и изведн'Ъх сеч1tще.- Ягоди, диви ягоди - изtшка
радостен Венци.

Толкова много бяха те. И тол
кова вr.усни. Ядохме до насита.

Така дните минаваха, киАоме
трите се нwк.еха, изкп11вахме и
спускахме баири.те. Рант4иrе ЧJJfl
ствgвахме като нещо h?р!lздеАНО
or тялото си. Вечер, когато ги
сваляхме or zърбовете си, сякаш
нещо не бешt о ред.

Шестнайсти деи. Той Щt" се пом
ни не са.чо с продъ.tжитс.1Ния 12
часов прtход, но и с изка?1еа11ето
на първенеца на Стара планина- Ботеа вр1,х. Тук te поклот1t
Att' пред ?роба на за?·ина.шя nap
тизаиин Жаи от ка.1оф,:рската че
70 и прод1,.fжих.мt 3IJ х. Тъжа.

Iiитатък nътлт с лек и приятен.
1/а другия ден пристuгНflхмс в .t.
Партизанска. Ве•се добре трени
рани, Ашнахме два прехода за
един ден. Преслкохме Равна го
ра, пътя на •tетата на Хадж14 Ди
миrър и Стефан Карадж.а. Парти
занска е приветлива хижа. Сега
шноrо U име е со-ързано с парти
зансхата к..1е1ва, полохена в нея
от Габровско·сео„?иевския отр11д
на 6. 1. 1944 г. Митко Яворсю, 11

соолrа книга .Верни синове нл-
родт/' описва с май.:торство то
зи тт,ржествен ритуа., на смсАи
те партизани. Разглеждаме с UH·
терес музея в хижата.

На двайсетил ден nристигнахме
на вр. Сто.1.етоо. Имахме доста
тъчно вреА?е. Разгледахме памет
чика Шunt..a, мясrото, където се
състоя.А учредителпилт конгрес
на БРСДП, nаА1еrника и гробни
цата на Хадж1t Димитър и 44 не
2ови четни14и.

Навмэохме в източна Стара
п..санина. Тя е по-ниска. Преодо
..сяхме прохода на Репуб„и1ката -
Хаинбоаз? видяхме известната от
народните песни Aг.ruк.tma по.1я
на* прекссих.v.е Вратника. И ето
доllде де11.чт. 11 коiiто пред нас
изп.,ува 6сзбрежпата синева на
родното 1/ерно морr. Си.то, .ч.1а
дежко ура се изтръгна от г-r,рди
те ни. Победи! Отстоях.че на всич
ки пее2одu и трудпостиl Чувству
оах.че с? г.орди! А 1течат.1енш11а,
другарстоото - тt щr се помнят
ця., живот!

I
ц
V

Валери Мил) шев
уч. 11 6 к,,ас
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Момент от рабuт3та t1a кръжока по химия
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IIUllllllllll!II КОГАТО МЕЧТАЕМ и ТВОРИМ
Живееи в дни на изключи-

телни научни постижения в nб
пастта на химията, биология·
га, астрономнnта...

Някои обичат химията. дру
r11 я иенавиждаг, а на трети
тази наука им е просто беэраз
.'1-111.1на.

· Но. надявам се, вси-
чки ще признаят, 11е в хнмнчна
та лаборатория е твърде инте
росно. В лаборвгорият., на на
шата гимназия често ще среш
пете най-запаленитъ любители
11а химията от 11 клас, Те 11с са
много, 110 това не им пречи
да бъдат един чудесен колех
гив, Не малко неща постигна
кръжокът в своята практика.

В лабораторията и в заводе,
11а пракгическше эвииманип н
на екскурзиите кръжочниците

вникват все по-дълбоко в таr,
ннте на химията. Изследваг
белтъци II въгаехндратн, полу
чават пикриновя киселина 11 кn
лодиеа паму.<.

Ila откритите сбирки, конто
провеждат, младите химици де
1,1011стр11рат своите знания 11

опит, говорят за големите си
планове н мечти. с?1е.111 са меч
гите нм, казани 11а проведена
та вечер 11Мечта1шс на хииич
11и теми". Е..1.11н мечтаят зв
времето. когато океанът от
ивгма, който кипи под. крака
та ни, ще стане досгъпсн за
човека• .1 друr11 желаят да рв
ботяг в лаёораторията на при
родата, да нэсаедват ЗЗОТОС'Ь'"
държащи органични сыдинс„
пия в растенията и да наёаю

дават тях11010 ф1tз110.1огич110
действие.

Кръжокът проведе и не хал
ко екскурзии до различни ту·

.ристически и промишлени обек
ти в страната. Учеиицнте ct
запознаха с красотата и нето·
рнческото иииаяо на Коnрив
щнца. Посетиха ДИП ,,8
март" - София, пэдадоха та
бло, отразяващо постижения ra
на завода.

Това е една м.а.:?ка част от
ежедиевиего на кръжока, в
който под. ръководството II с
помощта на др, А 1111а Христо
ва се учат истински химици.

Са•т„а Тоневв
Xlu клас
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От 20 юли до 6 аnгуст т. г. в
,Фнл се провед.е Деuстюrт свето
•1,1

фестивал на младежта 11 сту
нтнтс. Десет д1111 столицата на
ииалистичеспа България беше
'о,1нца i10. свотсвната младост.
ьсет ДIШ по улиците на Софил
ьнтяха пееше, лоаунги и говор
? много езици. През теэи десет
111 поrпедите от всични мериди
ви и паралели бяха отправени литичеекиге, идеслогичесните и
ri:11.f0c?и?P??;:;;???11?T ??;:?'нg.::? оёщёствсните оъпросн. А стонови
lpa от цялата планета. ?т:л:?с:t?·ь??е?::?:1а:?п;J6?;?::?
Цеостня.т световен фестивал на яичп от no:::iyiи-a на Цеuетня феnадежта н стуцентнте n Софщ1 стиоал: ..За солидарност, мир н
: , разлнча.оаше от всички цруr11 дружба•естивали. Рааличвваше се по за Деnетнn световен млад.еж...rмнчJСата „сопидар11ост". приба- 1ч1 фестпвап се готвеше цялатаща нъм традиционния лозунr страна. 11 все пак главната те-а мир и APY?ltбn'". Но тазн мал жест на отнрннансrо II провежда
1, ПОЧТJI неэнвчителиа промяна нето ип фестивала падна върхугъцшост беше огрсмпв нрачиа о софнt\ската ),UJ.Щеж. Млuд,онста на?а.ду11арод11ото иладсжво даинее Софня аииаги е ёила u nъронтею. Тл лридадо засилен политиче ред1щ11 ма ёорците за социаленеи харентер 11а Деuстаn фостн прогрес о въпгария: от дннто на1;1. Защото солипарносттв е дей борбата против капитвпиаыа и фо'впс. аитивцсст, Не можеш да фашиэиа, в y1C'\_)enuщ1e на нсватёьдеш солидврен с някого. без власт. u първите наn-трудаш годи1 си взел негова.та страна. Со ии на социаяиствчеспо-е строи-?д.орнсстта зо.дъ:1>ю1тсn110 u1щюч тслстоо 11 cera, при 11зrражда.11ето, в себе сн nоднрепа - матери иn соцаалнзма о Родината. На

?t1lc.:?/J-,20D?:iн?????pl???:тe? ;?:Cl?: ;:??IO?Je?г?JC??lf:?·::. ??
rti?:??тa.u с?:??;·,?а?ш??iл°в? нея се нctfawc да нзлвц прещ.1ы.снн
t не се orpnюcчnon само с uopan ???:g;?1• ??o<S?????.111::?д?????"k1;
р; 110.:1,нрспа. Мпадешта от це:tнп софнИс.кдта младеж Цt( на БНП 11?ат 11:::i:u1ra споя r:tac n защита др. Тодор Ж11вноn. юшто 11 цслна Оорсщил се Внетно.11. Но зnед- 11т българсии народ r.<1acyвnxa он
? ? ::??ri::?:т?f ??е?'-:-???ра11:::: ????p:?.0eвн?o:o:?n1?a?i:ia??n??!рои111rата Dlfeт110).1c1ro стра.щ1 се ;к;tnнето на Фсстнвала n:зсхз учаrnpan:tт хнлядн 1<олсти. nар11•1ин стие б.тшзо 15 000 д)'ШI! средно-ре;?,ство. 1о1е:t1щаисит11. Ето roвn шнолц11 н студенти от столнцата.солндорнос-тта - сн:tо.. солндnр Гордост :ш но.,е1стн1Jа на 15 гнм.
?'7i: ?w?en;;1??1eim??:1????тТ: 1щ::,и11 _А?вм J\tнцrсеnнч· е. ч? 350
1, con11:tnp11cx:т - офиц11а:rна 1, ??с;:?сн1? J:п:??лс,?:.r:?;??';:ка n?:еnств11те:ню. света в дсил на отJСрrtоапето ноСтатнстщште на IOHECHO nона фест1ш.1ла.:щт, че 1съ\С 1080 r. по.,ооаната Трудно 6cu1e в П"Lрr;ште дн11 нnr 11аселс1111ето 110. нашата пnане месе.ц ю;ш :ш соф11я1щtе да св111с' ще б·t.де 1щ въ:-sраст под 22 rn · на.т с шум1штс ,...,,пп11 от мо„1•1ета111111· М:?адещ-rа вщ1аr11 е била но и ,.,оJошчста С'1,р снои торби в ръ1:;::тi:.la н'??\??Т.,<;; ":i:r;;::?i:??TB НСТО, НОНТО се CTll'IBXO lfRTO ПО
eAнarn будна съесст н 6oP'l?tii роgн??ъ?с.с?1?дt??1?1(0В?1????с:с?1:Кi Я Ar.< npиlly:»tiдaьaт пъзрастни хо. те»що беше 11 11ашсто rraчanoь=,:1?';; ?Р:?r':.1:iл,естт0nа1.1 "n"o n"oe

- rрешнн о цвст6оете. бавност,
11сrrраы111на стойна, рnэговорн, Но

На д. Дсбе.1я11ов

Пред тuоя дом сед11м сега 11 11е:"1ш

се вглеждаме о ба11рите отсреща
•• ,,екаме да 011днм тnoiiтQ. време
от11ово с твоiiте дум11 да се срещ11ем
Навярно тук сед11л Cit TIIXO IIЯDГЗ.
летя., сн с поглед над цветя н къщ11,
а вечно радостrа от теG е бяrала.
със cтJtX 11е си щ1 може., да я връщаш?
И аз оби?rам бащината къща,
поз11ат11те стен,1, гласа 11а мама.
и там с.11ед п-ът обичам да се връщам,
110 твоята тъга у ме11 я 11яма.

rp. Копр11вщ1ща- 11. BEHl<OBA

ОПРАВДАНИ UАДЕЖДИ
22 аr1рн.1 11аб11ижаваше. Ве1111ю1

ro 011акоаха с 1111-rcpec, а ш1с с
мадко страх II безпокойство. Как
.no ще излезе? Кзк ще 11р11е?tат пи
есата? Неразрешш,ш д11.11емн. В са
лона за хуз.ожес11вена са?юдсit-
ност репетншште продъnжаоаха.
Зо.учаха ту r11en1111, ту т11хн н неж
ни rпасовете на участншнпе. По
вторешrя... повтореш1я... повтор?·
шrя. Грешките се изглаждаха, 110

11апрежен11ето растеше. Остава
още то.'lкова ма.:?ко до края.

И сега с11 спомням 11а?1а:юто.
Любовта къ?1 11зкуствоrо ю, съ
бра в кръжока. Тогава бяхме чу
ж.дн непознати. Ръково.1J1тслката
на Д.рамат11ч11ня състав др. Д11мн
трооа реши тазн го.1ш1а да поста
оны на у1111л11щ?1а с11е>1а сд11а съ
временна. актуа.1ша пиеса, а имен
tlO - пиесата 113 к..,ю4СIIТ Uaчen- .от много любов".

Репет1щю1те запо•111аха с голя
мо въодушев.1еш1е 11 11увстnо за
отговорност. Цветанка. Всеела,
Каиен, Силвнм - всичкн работс
ха с жар II даваха ,,астнна от се
бе си. Знаехме, че театърът е ску
чеп когато rлаз.аш на сuе11ата не
хор'а, а артпстн. И ю1е живеехме
със съответните гсро11, радвахме
се 11 страдахме зае.д11О с 1·ях. Бе
ше трудно понякога. Трябваше
да се смееш. когато 111 се п.,ачс,
да забрав11ш всичко останало, да
заж11вееш в друг соят. Пет месе
ца 11с са малко. но и съвсем не
са много. за да се реа.1н1знра едно
решс1111е1 м110 же.r1аине от так-ъо
мащаб - да се продължи е..з.на
хубава трад11W1я. ilo въпреки тру
д.ностнте, въпреки у)юрата, ние се
изкачвахме нагоре - б.rв1ю, но
сигур110. За това помагаше 11р. Д11

ЗА АЕВЕТИЯ СВЕТОВЕН МЛАЛЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

И НАШЕТО УЧАСТИЕ В НЕГО
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ние работехме с желание. рабо·
TeX)tO с МИС'ЬЛТа за 28 IOЛII - цu
нnт на откриването. В знак на
за.доnолстао от работата на фона
Ноь.111те1"Lт no nодrотооната на фо
стнnала разреши едносед.мич110
notшnнa - от 1 до 7 юли. Пак
благодереюrе r•a д.обрата нн ра6о
та репетициите блха намапенн
от два 11а е-,ltИн П'ЬТ па ден. На
nссни уча.стншс беше осигурена
зонус1.1\. Тези rрш1ш задълшаnахn.
Н ние работехме. Една по една
с.е оформлт нрасионтс Фигури,
сн„sоол на 1срасота ra на Родинато: _Рози•••Чat\1u1 на.u море"; 11.а
естстнч11ото чуDстnо 11а българи·
на - .. Чнnроnск11 ю1лим", .. Национn;ша черга'"; па борбата Hf\ на
шн,:,; иарод за мнр - .nто м.111..
сsн-...Мнр". А чрс;: натегорн?шото„Hel". ре:t,ом със задр.nс1rаttитеnто)ШН бобмн. 1111е от нмето 1щбълrорскатэ. м.,n:i.e>i. а младенn-а
оТ щ1л свят назахмс „не" на воnната...не" на аrреснята., .не" наnоссrатеnстоото върху праоu.та исuобо.дите на чооеш1rота лачиост.Съзнаш1сто, че ставаме и:Jрn:ште-лн на нв.Н-сънроое1ште жепа.ни11на световната nроrресавна младене - эа соnндарност . ._щр " npy:ноа. ш1 И)tП)1лснрnха n ношатnработа. Много nъти беше спа.ме1fDU8110 И)tСТО на 15 ГlfNlta::Jlfncpe:t, 11?1ено.та но. наn?д.исцип:шш1раш,те. 11аh-анурат1111те n нзnъ!шсщ1еrо. Затоnа rоляь.,а с заслугата
11а др. Гаориnоо преди nc11tшo, Q.н на оста.налнто nреnод.Rоатс,ш.ноито с."1'едяхn Эl't nравн.,н? стоnна, точност. бърз11на. JJ това. 1:0етn в ШtЧnЛО1'о нэглсждаше 11еп6ст11шнмо, ни се yдnnnwe с всянарспетнщ•n пс-е r10-добрс. tin пър-вата генерална рсnетнцил родителнте 1111 н nснч1ш оста.r?nли зр11
тсJщ б.nха очороnанн. Нолно nлanно се люлеехА вълните na море
ТО, ltaJ, HJX]CJIDO Jt X'RP)tOIIH'IHO
ра.эпръснваwе л·ьчнте с? изгрява

wото сл-ьнuе. как леко н бързо
ПЛ)'DО.Ше IITOTO бели гъпъО11 IIQ CJ(
ш1н фон на небето. Това вече бе
we постнженнu. тооа. ne•1e Осше
успех.

Нанстнна пuнnноrа беше 'ГСЖио.
Случваха се днtt. 1соrато с.111.нце-
то просто палеше, от снлнnта. соотшша очите Оолnха. Тогаuа ндва
ха на помощ фсст11оапн11те wnn
ю1. А имаше н днн та1са студен\1:.
че зъанте просто транахn. ръцете
11эстноаха и бо.,лхn от допира наrpannnнтc .црътн11 на флагооете.
Тогава и.двошо 11а. nомо.ц полята.
И репсnщннте се прооеждаха. Лоwн прояви, разбира се, имаше, но
те Оюса емш1чнн и &ьрзо се нориrнра.ха с помощта но нолектнnа
защото б;щзо 6--ге хнлядн участ-
н1ша !l'ЬD фoJra бър:10 се .:,фор:?.tн
ха нато един ноле1сrив. Размяна
та на YC!.IIIDHH 11 WeМI, D83ГOD0PI-'
те менщу непознати станаха нещообш·шооеио. Вссни от нас нnмсрн
)llloro нови nрш1телн. В общатаработа, в общите трудности дру>1,бата се ражда по-оърэо и е nо-
трай11а. Освен тооа ние имахJ.1е иобща гордост - гордосМ'З от-прсодол,,»ането на тсз:1 трудно4сти Всичнн т-еэ11 постажен1111 бя
xn D името на една вечер - ne·черта на отнриаането нк фести·nвпа.

И тозн осчео доnде. да се гоnо
ри за мея е трудно. Невъэ•tожное да се опнwо.т CTOTIIЦIITC П"ЬСтро
цnетни знамена и сnетлнна. възторжсннтс лооунrн. nъзrлас11 и ne
снн. nлаJо1налнто nогпсдн, nълне
ннето. Р'Ьцете се подуха от р'Ько
nл,к1сане. гпасоnето одрезгnвnхаот снонд.нр::ше, очнте не C)toroaxa
na обхванат пс11чно, 1состо cтann.
111е на тере,на. Tona не мо?1{е дJ\ се
преда.де с Jt.Y)IИ, каито 110 ь.tоше
дn се зn<Sравн.

Назват. че д.снят се поз11ава от
CYf'J)JIHTa. B.neCTJIЩOTO nр?таря
не нu фotsa и ')0Праш11е1ш11та, ТЪJt

?штрооа, 110!>1аrаше уч1пелсю1ят
ко.1екп10. llре!>1нерата 11аб.111жаnа
ше. растеше nрс?1етрае11ето 11а ре
пет1щ1111тс, растеше n ьл11е1111ето .

И тозн деt1 дойде. Завесата ще
ше да се в?шrне nсею, MO:'lteнr.
Зад нея шу)rеше за.,ата, шумяхте
вне - нашите другари, 11ащ11те
зрвтели, нашите съдш1.

Са?1011ът потъна о мрак. Срс,.1.
11астъnш1ата т11ш1ша се д1ш.'1еше
завесата, която премахваше 11рс
rра.1.ата между вас и пас. Ето я
майката с просребрен11 коси. 11а·
мръщеннят син, небрежно метнал
крак връз крак. Ето л палаnата
IО.1,1я с къса по.111чка 11 щръква
,'Ill шштч,щн... Картшште се ре
дят е.:1.11а след друга. I-la сцената
са ту нежната II обична Люба, ту
смуте1шят о.1юбе11 Петьо. ту стоо
ГНЯТ, IIO СПраоt\З,.111В баща. Лей
ств11сто nъ? ви към своя завършек.
Трогателната снена меЖL1.У двсrс
майкн извиква съ.,зн в много о•ш.
.Много сърца се въл11уваr за С"Ь..1.

бата на нещастната Люба ii неура
вновссення, лехомнслен В.1ад11
м11р, с?tеят се на нанвнскпа 11з
Петьо и Ю.,нм. Завесата пада. Ва
шнте ал,'lо_днсменти крас11оре?шnо
говорят за успеха на 11останоnка
та Те са II нашата uail·ro.,л1.1a
.,а.града. Cera пред вас пак стоят
Весела. Руен, Uветанка. С11„1nня.
Сто11-м 11 1,1м11алнво ои бдaro::td„
р11м. Всяхо под.11есе110 цвете бе зз
нас едно ь.1алко с.1ънц,с, в което
rJfcexa стотици усм11вю, 11 топле
ха сърuата. В тоэн мнr ю1с бяхме
щастл11в11 11 радостта с11 дължах
we на вас - зр1пе...11tiе. Затова
rорещо вн б.r-iaroдap11a.1.

Юлн11на Пайооа
Xlr к„1а.с

щостuсю1те н оелнчествени цере-монни по отнрнвансто. нзпъпно
1шс без грешна. прсдnещаuаха чудссно прот11чn.но на десетте фестнnалнн дни. Ii тези nnедоещаоання се сбъД11аха. На 6 аогуС'I"
Дсвет11ят cneroneн млоде?щш фе.стиnап .за солид.nрност. м11р идJ?ркба" беше :::?uнр11т. От нез?бра.
ВИJ.111Те мигове на тържkтвсното
отнр11ване до эа1слюч1rrеm1ите са
ЛIO'l'JJ. тоn беше радостен празник
на соt:товнnта мла.дост, манифес
тоцн.п на раз6ирателстоото 11 :•r')v
жбата, де)1онстраци11 на подире
по. н сол11дnрно? с борещия се
Вие"МiаJ.1 и протест срещу а.мерииансннте 11мnернапнсти 11 агресо
ри. В продължеrше на nесет АJШмладежите О"1' петте JСонтннентn:
из?rшояха о гостоприемна Софн,1
cno11 наn-го:?nм nразнюс. И всяна
1131(8З811а ду)lа. DCЛJta 113ПЯТй noсен, nсе1ш дру,кеснн поr.'Jед бяха
нлетоа за вярност н дру;н<Sа. за
со.,ндnр11ост и nоднрона в борGа
та за свобода 11 независн„1ост. Десет .n.111-t ыладнте хора де•1онстр11
?;?,:т:;8??11l 1:*':???; ?A?:o?n ?
wите.'1е11 отпор 11;1 1ошер11алнзма
11 pen.1t1t11nтa. 1юито правеха ос11ч
но въз,1онсиост да пооnалят про·
uсждо.нето на фестиоало.Бълrарснатn млаnе,н и KoмcoJiaoпът превърнаха Соф11л о нст11н
с1с.о фсстноапна стотща. оснrури
ха 11уж11ата атмосфера на nрш1
ТСЛСТDО If DЗ811)1110 довер11?. ,а
приятно н дслооо nрот11чане на
фестиnатште nни ,, заслу?кнха
увзжеи11сто н признанвето на соо
JIN ьр bl':Т"IIIЩ.11 t)'1' ltRЛ свят. Нена
празно Деuетнят световен фест1t:
on., ще се nо?11н Jtaтo софнflс1ш.

Фест11ва.rшнят ом.н отдао11n е
??n??8?т.11?В???? 1re?)CJ?M!?'ec??::
те българени 11 чуждестранни учз
стшщн n-ьn фсстнв;1nа нзеха не
нnнцн от 11еrовн,1 пла?1ъ1r. эn ;Н\
гн 11р11тnnт д'Wlбони n чнстНТt" 1·11
сърца нато снашоn 11а неруuшма
братсна дружбn н солндарност а
борбата за щаст11е н мнр. Ето то
na е rлавннят µезу.r1тuт, чрез 1ща
то Софнiir.ннят фсст11nзл ще uж,
зс n сnстоnпото л.емонр11т11'1110
\1.,адеи?но дnн:иьuне.

Ва11ентнна Веннооа
Xie 1t.1ac



n?nr?IBИM[ НАШIТА [МИ?I
,.Срс..з. весел огрял пионери,• кръг шумен от много дена
нпй тук сме, ръководители млади,
да учиые нашата смяна
на песни 11 11ов11 нгрн!"

През миналата учебна годива
егряднптс при 15 гимназия постнг
наха много добри резултатн в ра
ёогата с11. Още в началото на го
пината вс11,1ю1 иомичета получиха
no един огрял, който трябваше
да ръковолят. Задачата 1111 беше
.ri:1 учим. да напъсгвувамс, да
полготвяме нашата смяна.

Особено добре се справи с рабо
тата си Елена Димитрова от 611n
шия Х ж клас. С нейна помощ
к..часът Ji проведе сбор-рецитал на
тсма „Христо Ботев", на който бя
ха пока11е1111 гости от р.1Ио111шя ко
митет 11 други отрялни ръководи
тели

f le може .13 не споменем 11 от
рядната l(атя Ангелова, също от
ёнвшия Х ж клас, която подготви
класа си за фестивала на огрял
ните ръковолите.ш п хонференцп
я га на училпщето. Отрядът It на
несе поэдравитеана програма.

добре работиха II учсиичкиге
пт бившия IX r клас. Най-голямо
то събитие през вшна.тага учеб
На година, което прочу не само
отрядниге в нашата гимназия, а
и самата гимназия, бе.:uс фестива
лът на огряшиге ръховодители,

11з тема .Мнр II дружба иежду
народите". Par,0111111 и градски пър
ne111t11 - това са рсаултагнле 01
този фестивал,

Тук се отличиха със своето уме
ние н опит Н1111а Стаменова, Кра
симира Варутчиева, Евгения Пе
тропа, Марrар11та Димитрова.

1/о клубът има II друга и то
много разнообразна дейност. Бе
ше изпратена дописка до вестник
„Средношколско знаме". Най-мно
го абонати в целия район за en .
,,Смяна 68" имаше от нашия клуб.
Още в началото 11:,, първия срок
ние имахме среща с пионерските
ръководители от 3-та гимназия, С
тях разменихме опит. Целият
к.'lуб посетихме бала на отрядни
те ръководители в Iб-га гимназия.
Таэи година пред отрядните сто
яг не по-малко належащи задачи.
Трябва да се 11зу1111 животът II дей
ността 11а Г. Димитров и да се
направи албум на всички фабри
ки и заводи, посещи неговото име,

Предстои среща е чуждесгран-
ни студенти н разыяпа на опит ме
жлу отряд1111 от нашия райов. Да
се надяваме, че ос1111к11 тези вада
чи ще бъдат иэпълнени II нашата
гимназия пак ще бъле 11;з11е.10 на
всяко олио начипаиие.

8а11я Кнр1t.1ова
XI ж клас

ЕСЕН
Свърши пятото със звън н песни
It чудната зелена мантия се позлати
прозрачно-бистрата небесна синева угасна
от скръб н с.,ънцето се скри.

За птичите ята тъжеше 11 гората
н в миг посърна, поза аги се тя
и зяатножьлгите ...исга изплака
върху студената земя.
И т11ш1111ата власгааща , 110 нежна
отново цялата природа приласка
и в огледалните води на ручеите
усмихната огяеждвше се есента.

М. Латинова, Хl-в н.11.

горски
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АФОРИЗМИ
1 . Любовта <' болест. кояго 11е

гърпи 11му1111теr.
2. Глупавият е лисната ръка 11а

,1 ьрзеливия.
З. Имаше голяма вяра в бъде

щето, затова всичко оставяше за
угрешнпя ден.

4. Скромността краси човека,
110 не всякога красивите сэ скром
ни.

5. .Макар и коронована. слава
ra не с парица.

6. I la страхливите зar,u11 сър-
пата са в петите. а на безстраш-

СПОРТ, ·здРАВЕ, КРАСОТА!
Звстанея л.11 за минутка в кори

дорите на нашата гимнвэия, не
можем да не ааёележим стройни-
'ГС младсж,н и девойки, които с
бърза III гъвкава походка минават
край нас. Ако е ro..1Jя:1toтo между·
чэоие. те сигурно слизат 11а двора,
за да паблюлават орещите no
хандбал, волейбол II бас.кетбо.,11
ако не са преки учас.nнщи о тях.
Илн оntват до са.поаа по физкул
тура да попитат другарката Боте
ва 11.111 другаря Гаврилов ще 11ма
JJJt трсшtро.?ка след часовете сек
1.(;f61та, в коятrо участвуват. Къ?,
наша1·а rнмнаэия има образува.ни
секuш1 по -воичЮJ1 ОСJJОонн в1tдове
спорт. Но в-:скн спорт си ш11а сво
.Jtтe эапаля11к01щн. Баскетболната
11rpa ЛJ»tв..,нча почнтателнте са с
бързината fl д1сню,шката. В opra
JLHЗJtpnнoтo първенство с.пед ос-
порвана борба се 11алож11 XI а
к.,ас, а дenoinrnтc бяха с .равни
CJIJIII.

Все повече nрнвържешщн пече
l111 11 хандбадът. Налиtшсто на две
удобю1 игрища и шшонтар поюt-
Ш:Jоа желанието эа игра. Л.\ного
доприносоха„ за раэв:итнето на то

з,1 слорт КО}tсомо„1uн?: Анка 11

Бойка Пас,.;алевн, Ва.т?евт,ша, Да
ние.па, J(атш, Иmа1', Ка.ме.л11я, Пе
тър, Георги. Ру,1е11. Татяна, Аи·
то11. БорJ1с, Мая II др.

Фуrоолът е предмет 110 ожнве·
ш1 разrовор:11 меж:з.у запалянкоо·
ц11те. И в нашаrrа гимназия футбо
лът има м1юго6рой1111 почвтатели.
Ядрото 11а ,1аш11я отбор 110 фут·
60.1 са учеющ11те: Еле11ко. Тодор,
Румен, ВаС111л, Снмо, Цветан, Пе·
тър, Н11к11фор, Любом11р Коцев.

Л?ката атлетrш.:а, с право .нари
ча11а "царицата на спорто.nете\ е
на почит в нашето училище н за
това наii-rмемн успехи бмеж.11м
тук. За теэ.1 усnе.,и ronop11 фок·
Т-Ъ1', че докато по ха11дба.т?, rю,ша
сwн<а, п...,уване 11 бQJ>ба заех?,е:
пър.nо място в районп, отборът де
войкн по лека атлетнка завоюва
купата 11а градското пърос11стоо.
CJteд това те се явиха 11а републи
канското първенство в Плевен,
където се кла?ираха 11а 4·ro мя·
сто. Т}'1< трябва да <'1toмe1te.\l име
ната из: !(ра?1шира Барутч11ева,
Ил.нана Иnа11ова, Вале.11111113 Ра.н
ге„1ова1 Ната.111я С1D1еоfюва, Не-

дялко, К>Lрнл, Любом11р, Елона,
Ив,шка, Крас11м11ра1 Пеrър, Ем11,,,
Л.,екса1щър и JIJ).

Зоя К111>11лооа, С.1авка Лазаро-
ва, Евгения ПС'Тlрооа - ето уче·
ш1чюi;" които се занимават с rмм
настака - спортът на смсл11те,
сил1ште я лозкнте. През .измина.11а
та учебна год1111i те се класи.раха
на I място в района. В тези
състеза1шя учас.mу.ва н маnсторка
та oia спорта Бnrе.1111я Иванова.

Много хубао11 дущ, могат да се
кажат за борбата и плуването, за
щото н тук 1111-е заехме I място n
района, за nос.то мноrо допрш1ссо-
ха капитани fla О'Т'бора Крум,
Емил, Вожндар. Вас,,., 11 други.
I Iawaтa r11мназ11я за nrop,11 nm
спечели съревнова1111сто за O'J'ЛJIЧ·
t!O спортно майсторство о раойна.

Чрез спортуване човек не ca'do
укрепва здрааето с11, 110 11 спор·
тът възпнтпва у пас таюша каче
стоа. кпто сме.,IОст. честност. ооля,
КОдСКТНВIIЗЪМ. Ето защо с.портът
разкрасява не само външ1111я, но
fl nътрешння облтс на МJ1адсжаl

Натапия Петкова XI' е клас
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оrъняr НА МJIАДИТЕ ни СЪРЦА
(Продт,лженис от стр. I)

дни. За теэн сuст.1н дни сте дали
>IОiшота ои m1e, с.1авш1 борци, вие,
(ieзnpiшeµin1 ра,.ннц11 в 611тката за
сmобо;tата.

Ето п11 пре..1, оаш11я na)tenшк -
строешt. Изnъ11а11и кзrо стру1r11 от
13ъ.."П1еun1е. Безмъл11а тшmша. Ра?
портът ззпочоаl С въ.rтенне се
про1D11асят 11мената 11а патрнотмте

и тех1111те б110Рраф1111. СъJ>цата са
пълни с 6.1аrоrовош1е, о??ите отра
зяоат све-n.11ша1а нз фак..,пте, од11
rнаrн над главите.

Т1,µжествс11 мнrl Мю1}-та 1,зnc;te
1ш rла.в11 н к„1ек11ал1t тс.ла. Пок..10J1
прад светтtя 011 nодвиr. освобо1,1
1'e.tнl Ваш1пе ш1сt1а ще nре6"Ь.!1.ат
във веtt1юстта.

Въ.11н.с1шс в Jю.з.нцнте. Ед:но по

I I I
I

I
.. ?

Оr.кtжйте 90-те праеоы-ь.111tика

люшване напред, Повднrане 11:1

пръсти н на.;1.1111t1а.не npe3 pa.,1oro
11а уче?шка пред теб. Воред нас с
дН6ШIЯТ П3J)TJJ3aJШL11•• ,

ГIJ)нтан?,н дъх шrе с..,уша?1еумекате;1т1я )(у разказ. Изnе.1.
нъж се not1acя песен. Пt\.1.ета от
ос.r111юи. тя се Jtздиrа нагоре, къдеro npemrrnт десетю1 раэ.ноцnетни
ракети, озаряоаflк.11 с11пуета 11а nз
)tет•ника.

М11ролюба Гаврнпова Х е 1<?1ас

1ште - u су11ата.
7 .• У-стата на эаонст..,нnня съсе.1

е микрофон с предавател.
8, По CTpbllНIIНIITC х11рата на

пре.1ват повеqе, отко:1кото no рав
IШТС ПЪТIIЩЗ.

D. Пес1111тс 11::1 с?1авеч са .,ec-mt
,а възпяване, во труд.1111 .1а запя
ване.

I О. I J в атоминя век ,1ожс ;10
се живее д1ш:.?шкн.

I I. l!мо хора, на конто морето
е до ко?,снс, но когато са Ila n.1111т
кото, а в б.,атото зат-ъват uе.лн,

12. Иэчш:л11тс11111tте мащпни мо
гат да се купуват, но не и да се
подкупват,

13. I le всяка ?,уа11ка об.1агоро
.1ява. НМ:! и такава. която по..:1..1у
Д.Я83.

А.11ьо11ушка Георпtеаа

Люоопитни

фанти
Преnодавnте.1нпе от 1tatra.1нo

Y'IИJIHщe смята.111 Гоrо.,,
собе11 no руски ез•tк.

..
На з11аме1шт11я физ11к llю

учитет1тс предложили да напус
училнщето. твърдейк11, че той
съвършено 11еспособе11 эа у•1ене.

Естество11зn•1тате.;1я К. J11шей
}11111л11ще ro 01ята.'1н за тъпак.

11од6J)зл 11\. Бара,01

Enиrpat
ПРЕПИСВАЧ

От тук по нещо, от там по n
що, а после тн става горещо,

И най-грозната става ми.,а,
гато 11)1::1 в11.1а.

З.1 лошата дума няыа 1101..;q,
ша гума.

KytJeтo занаята с.и энаr
шефа да не пзс. ?... ?

HECЪOTBEТCTBIIF.
I I мз хора - ю10rо дрыкн.- 1\ез връзки.
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